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De discussie over de Delftse Maakindustrie - een terugkerend thema in de 
Stadsgesprekken van TOPdelft - maakte december 2019 weer een nieuwe stap vooruit.  
Conclusie van dit stadsgesprek was dat afgelopen jaar de discussie veranderd is in een 
zoektocht naar een gezamenlijke opgave en aanpak. Het gevoel van urgentie is 
toegenomen. Het onderlinge vertrouwen groeit dat ieder binnen zijn mogelijkheden doet 
wat mogelijk is om de Maakindustrie in Delft te stimuleren. De samenwerking moet nu 
een impuls krijgen. Wat zou het mooi zijn als er in Delft een orgaan met mandaat komt, 
dat maakbedrijven ondersteunt in het doorgroeien binnen Delft. Dat zou Delft een unieke 
positie geven voor de maakindustrie. - Benoem nu gezamenlijk de onderwerpen waar de 
partijen door willen pakken. 
 
Introductie: Voldoende gezamenlijk perspectief? 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/11/Intro-stadsgesprek-
Maakindustrie-11-dec-2019-TOPdelft-1.pdf 
Moderator Wolter Smit opent de avond met een terugblik op de bijeenkomst van 6 februari. 
Daarin werd de wens uitgesproken dat er een vervolg zou komen, waarbij de wethouder 
toezegde: “Over 5 maanden wil ik laten zien dat we samen stappen hebben gemaakt in de 
concrete toevoeging van de hoeveelheid vierkante meters maakindustrie in Delft.”  
De vragen voor dit gesprek zijn: Voelt men voldoende gezamenlijk perspectief voor de 
maakindustrie? Worden er al voldoende concrete stappen genomen? 
Welke keuzen moeten we gezamenlijk maken, en werken we daar al voldoende in samen?  
 
Inleiding wethouder Bas Vollebregt: Samen in actie 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/11/Bas-Vollebregt-wethouder-
Maakindustrie-11-dec-2019-TOPdelft.pdf 
Belangrijk verschil met een half jaar geleden is dat de urgentie groter is geworden, schetst 
Wethouder Bas Vollebregt de ontwikkelingen sinds februari. Er is hard gewerkt in 
gezamenlijkheid. En er zijn daarbij grote vorderingen gemaakt, zo wordt er gewerkt aan ruim 
80.000 m2 bedrijfsruimten, in NeXt!Delft, de Schiehallen en de Biotech Campus Delft. Hij vat 
de dilemma’s uit de vorige bijeenkomst kort samen in drie punten. 1. Starter of niet, 
huisvesting kost geld; 2. groei van de Maakindustrie in relatie tot de groei van de stad; 3. 
welk bedrijf past waar?  
 
De gemeente heeft dit najaar het Actieplan opgesteld van de Ruimtelijk-economische Visie. 
Hierin hebben deze drie punten een plek gekregen. Ambitie van de Gemeente is om 
hoofdstad van technologie en innovatie te zijn èn een ‘must-see’ bestemming voor toerisme. 
Gewerkt wordt aan een banengroei van 10.000 extra banen in 2040.  
De nadruk in het Actieprogramma ligt op ruimtelijke sturing. Een opvallende verschuiving in 
beleid is de aandacht voor menging van werken en wonen in heel Delft. “We hebben niet 
meer de luxe nieuwe bedrijventerreinen in weilanden te zetten.”- Nieuwe werkgelegenheid 



 

 

zal dus moeten worden toegevoegd en vermengd in het gehele bestaande gebied. Voor 
bouwprojecten geldt daarom nu de ‘10%-norm’: minimaal 10% van het programma moet 
gereserveerd worden voor werkgelegenheid. In de Schieoevers-Zuid wordt ingezet op 
watergebonden bedrijven en hoge milieucategorie. De Wet Voorkeursrecht Gemeente is 
daar inmiddels op een aantal percelen van kracht en geeft de gemeente 
sturingsmogelijkheid dit doel ook voor elkaar te krijgen, samen met ‘de zachte hand’ van 
motiveren en verleiden van bedrijven. Het Kabeldistrict wordt specifiek geschikt gemaakt 
voor de maakindustrie gemengd met wonen. Bij DSM verrijst een innovatieve campus voor 
industriële biotechnologie en op de campus wordt gewerkt aan een nieuw doorgroeigebouw 
voor start-ups. 
Dit kan alleen gerealiseerd worden door sterke samenwerking met andere overheden, de 
onderwijsinstellingen, ontwikkelaars en beleggers en het bedrijfsleven. Voor elke wijk in 
Delft worden samen met de ondernemers de kansen verkent voor (nieuwe) economische 
ontwikkeling. De Gemeente zal hierbij ruimtelijke initiatieven voor bedrijfsruimte faciliteren 
en aanjagen, bijvoorbeeld door het activeren van eigen vastgoed en het in gezamenlijkheid 
ontwikkelen om goedkopere bedrijfspanden te kunnen realiseren. Zo wordt de Bio-campus 
samen met DSM, Provincie, TU Delft en Innovation Quarter ontwikkeld. De TU Delft heeft 
met de belegger ASR een fonds opgericht ter ondersteuning van huisvesting voor start-ups, 
het Dutch Science Park Fund, waarmee zeer flexibele contracten voor bedrijven wordt 
aangeboden en bijzonder vastgoed (labs en makerspaces, bijvoorbeeld) bereikbaar wordt 
gemaakt voor startende ondernemers. 

 
 
Inleiding Joost Versluijs: Ontwikkeling van het Kabeldistrict 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/11/Joost-Versluijs-Kondor-
Wessels-Kabeldistrict-11-dec-2019.pdf 
Joost Versluijs van Kondor Wessels geeft inzicht in de uitdagende ontwikkeling van het 
Kabeldistrict op de noordelijke Schieoevers. In dit project worden alle ambities van het 
nieuwe werken en wonen van de gemeente Delft verenigd. Een sterke menging van maak-
starters en stedelijk wonen in een bestaand industrieel gebied. Samen met Amvest is 
KondorWessels voor vele decennia ontwikkelaar en beheerder van deze ontwikkeling. 



 

 

Daardoor voelen ze zich sterk betrokken bij de huidige situatie, de nieuwbouw en het 
toekomstige gebruik en beheer van de locatie. Men investeert veel tijd in de huidige 
bedrijven en wensen van nieuwe bewoners en bedrijvigheid.   
De belangrijkste opgave bestaat voor hen uit het transformeren van de huidige locatie naar 
een leefbaar gemengd gebied in hoge dichtheid met 3000 woningen en 2000 
arbeidsplaatsen. Het gebied met zijn industrieel erfgoed heeft een heel sterk eigen karakter. 
“Dat willen we waar mogelijk behouden.” De bestaande bedrijven zullen zoveel mogelijk 
blijven zitten en er zal ruimte worden geboden aan nieuwe maakbedrijven. Er wordt ruimte 
geboden aan start-ups en doorgroeiers; er zal maakruimte beschikbaar komen voor rond de 
€ 100,=/m2. 
Om de menging van wonen en werken te realiseren zonder dat er overlast ontstaat, wordt 
de bedrijvigheid gevestigd langs de doorgaande weg, die naar de westzijde van het 
plangebied wordt verlegd. Wonen wordt aan de Schie-zijde gerealiseerd en boven de 
bedrijvigheid. Naast deze ruimtelijke verdeling wordt ook gekeken of juridische 
instrumentarium zal worden ingezet om mogelijke conflicten tussen wonen en werken te 
ondervangen.  
Planning is aan de zuidzijde te starten (de zogenoemde ‘Suez-locatie’). In de tussentijd wordt 
een KD-lab in Schiehallen ontwikkeld om startups te huisvesten met potentie om in het 
gebied verder te groeien. Daarnaast worden nu vooral gesprekken voeren met de wat 
grotere maakbedrijven om inzicht te krijgen in huisvestingswensen.  
  
Ferdinand Grapperhaus: Delftse groeiers verdienen ondersteuning 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/11/Ferdinand-Grapperhaus-11-
dec-2019-TOPgesprek.pdf 
Ferdinand Grapperhaus van het bedrijf Physee geeft zijn reisverhaal als start-up bij Yes!Delft 
tot huurder/bouwer in de TECfactory. Met zijn innoverende bedrijf blijft hij graag in Delft, en 
dat kostte de nodige zes jaar wel enige inspanning. Zijn bedrijf vraagt naast kantoorruimte 
ook laboratoriumruimten. Deze combinatie met de onbekende groei van het bedrijf en de 
gewenste flexibiliteit maakte het vinden van een goede locatie lastig. Delft Enterprises is 
gelukkig aandeelhouder van Physee, waardoor een wederzijdse goede samenwerking met 
de TU Delft is gegarandeerd. 
In het algemeen ziet Grapperhaus twee type discussies in Delft, als het over 
bedrijfshuisvesting gaat: de theoretische over “Hoe behouden we de maakindustrie in Delft” 
en de praktische over de “dilemma’s over zekerheden, flexibiliteit en garanties van 
verhuurder en huurder.” De kunst is om de lange termijnbelangen van gemeente, bedrijven 
en TU te verbinden met de korte termijn belangen van groei, kleine investeringsruimtes en 
flexibiliteit. De ‘Gouden Driehoek’, Gemeente + TU + Ondernemers, is daarbij van grote 
waarde, en dat ‘kan eigenlijk alleen in Delft’. Delft is het ideale voorbeeld van een stad 
waarin deze drie eenheid kan samenwerken en vervolgens meer waard kan worden dan de 
optelsom van losse onderdelen. Maar daar zou meer moeten gebeuren. 
Grapperhaus: “Wij zijn gegroeid door ‘lucky timing’. Wat zou het mooi zijn als andere 
bedrijven daar niet afhankelijk van zijn, maar dat er in Delft een orgaan met mandaat komt, 
dat maakbedrijven ondersteunt in het doorgroeien binnen Delft. Dat zou Delft een unieke 
positie geven voor de maakindustrie.” Zijn advies is dan ook om deze ondersteuning op te 
schalen: ‘Installeer een groep/orgaan van gemeente, kennisinstellingen en bedrijfsleven met 
het unieke mandaat om deze ondersteuning van de maakindustrie te bieden.’ 
 



 

 

Discussie 
In de discussie worden verschillende vragen gesteld en bouwstenen aangedragen voor de 
gezamenlijke ontwikkeling van de maakindustrie in Delft – vragen en bouwstenen die 
mogelijk de discussieonderwerpen van volgende stadsgesprekken zullen zijn.  
 

 Faciliteren Maakindustrie in Delft 
Het ondersteunen van start-ups en doorgroeiers in de maakindustrie is ‘een aparte tak van 
sport’. Het vereist veel (lokale) kennis, ervaring en flexibiliteit. Laten we ons in Delft vooral 
hierop gaan richten; de fase waarin bedrijven zich ontwikkelen en naam en faam maken. 
Zorg dat je die bedrijven in deze fase vasthoudt in Delft. - Dat is de breed gedragen opvatting 
in de zaal. - Als bedrijven nog groter groeien, kan het zo zijn dat daarvoor geen plek in Delft 
is, maar wel in de regio. Daarmee wordt bedrijfshuisvesting een regionale opgave, niet 
specifiek een Delftse. Voor het faciliteren van start-ups en doorgroeiers worden door alle 
partijen in de helix al belangrijke stappen gezet. Laten we dat verder voortzetten. 
Het coördineren van de gemakkelijke groei en doorstroom binnen Delft is daarbij belangrijk. 
Bas Vollebregt ziet hier wel een regiefunctie van de gemeente. 
 

 Tegenvallers en flexibiliteit 
Maar wat als dat niet lukt? Als de nieuwe bedrijfsruimen voor starters te duur worden? Als 
het in de Schiehallen niet lukt om jonge maakindustrie te trekken? - Joost Versluijs: “Met 
een kweekvijver als de TU Delft zal er altijd behoefte zijn aan start-up ruimten. We zullen dat 
bereikbaar maken door een lage prijs, flexibiliteit in contracten en aantrekkelijke ruimten 
met een combinatie van kantoor en lab-functies.” De vraag blijft of startende bedrijven die 
prijs voor flexibiliteit en zekerheid kunnen betalen.  
Flexibiliteit is belangrijk. “De opgave is om in de planvorming van langlopende projecten 
rekening houden met onvoorziene ontwikkelingen. Ontwikkel daarom zo, dat het elk 
moment af is; dat is onze les,” stelt Bas Vollebregt.  
 

 Vertrouwen en Garanties 
“Helpt vertrouwen tussen partijen niet veel meer dan het zoeken naar, verwachten van en 
sturen op garanties?” vraagt Antoinette Wijffels zich af. Haar ervaringen leren dat het 
zoeken naar onderling vertrouwen onverwachte mogelijkheden schept, juist bij bedrijven die 
in de startfase van hun onderneming zitten. Dat is een ander moment in het proces dan bij 
doorgroei-bedrijven, vindt Grapperhaus, dan komt er meer behoefte aan contracten en het 
vastgelegen van zekerheden voor de lange termijn. Ook bij een ontwikkeling als het 
Kabeldistrict lukt het niet met vertrouwen alleen: het aantal partijen (in de vorm van 
bewoners, kopers, huurders en bedrijven) is zo groot, dat het vastleggen van regels en 
garanties noodzakelijk is.  

  
 Mengen en Scheiden 

Het mengen van functies is nu uitgangspunt van het ruimtelijk-economisch beleid van Delft. 
‘Meer mengen moet in heel Delft, we hebben niet meer de luxe van bouwen in groene 
weilanden,’ aldus Bas Vollebregt. Hij is er van overtuigd dat mengen van wonen en bedrijven 
kan, maar niet overal voor alle bedrijfstypen en alle woonvormen. Sommige bedrijven 
produceren teveel overlast om er goed te kunnen wonen; het wonen zou de bedrijvigheid 
beperken. Maar in een verplichting voor bouwers om te investeren in bedrijvigheid elders in 
plaats van de 10%-regel ziet hij niets: ‘Mengen moet het uitgangspunt zijn.’  



 

 

 
Samenvattend concludeert Wolter Smit dat er vooruitgang is geboekt sinds de vorige 
bijeenkomst. De aard van de discussie is veranderd. De samenwerking tussen de partijen 
Gemeente, TU en ondernemers groeit, de rollen worden duidelijker en het vertrouwen 
neemt toe. Van belang is nu om die onderwerpen te articuleren waar de partijen 
gezamenlijk door willen pakken. Deze discussie levert daarvoor de bouwstenen. We zijn op 
de goede weg naar een sterkere maakindustrie in Delft.  


